INKOMNA SKRIVELSER 2011- 08-19

S AMM A N S T Ä L L N I N G 1
Över inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m,
ställda till Fastighetsnämnden och som anmäls
vid nämndens sammanträde den 30 augusti 2011.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 juni 2011 gällande:
-§ 9 Uppföljning av budget- Tertialrapport 1 per den 30 april med helårs
prognos
- Miljöhuvudstadsåret 2010- slutrapport
- Uppföljning av fritidsverksamhet i Stockholms stad 2010
- Plan för avveckling och uppsägning av Fristads sjukhem
- Omstrukturering av Hornstulls vård- och omsorgsboenden
- Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2011
- Äldre ombudsmannens årsrapport 2011
- Skrivelse om utredning hur privatisering av assistansverksamheten i
- Skarpnäck kund vara möjlig utan politiska beslut och utan ersättning
för marknadsvärde till staden
- Tillväxt i Stockholm – Lägesrapport, våren 2006, angående
småföretagsdelegationens tillväxtdokument
- Tillväxt Stockholm etapp 1 – Lägesrapport angående
småföretagsdelegationens tillväxtdokument
- Ansökan om bidrag från Fotbollsalliansen
- Ren och snyggstad
- Rapport om samverkan mellan stadsbyggnadsnämnden och tidigare
renhållningsnämnden angående lokalavsättning för källsortering vid
ny- och ombyggnad,
inkom den 1 juli 2011, Dnr 1.3-223/2011
-§ 10 En effektivare förvaltning av statens fastigheter, inkom den 1 juli
2011, Dnr. 1.6-220/2011
-§ 17 Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU2011:31), inkom den
1 juli 2011, Dnr. 1.6-234/2011
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 13 juni 2011 gällande:
- § 15 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats förslag från
trafik- och renhållningsnämnden, inkom den 22 juni 2011, Dokid 23890
- § 20 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 20112016, inkom den 22 juni Dnr. 1.6-565/2010
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Protokollsutdrag från idrottsnämnden den 14 juni 2011 gällande:
-§ 75 Modernisering av Beckomberga sim- och idrottshall,
vattenreningsanläggning. Genomförandebeslut, inkom den 29 juni 2011, Dnr
4.1.1-173/2011
-§ 77 Förändrad teknisk drift för idrottsfastigheter, inkom den 29 juni 2011,
2.6.4-270/2011
Protokoll från kommunstyrelsens handikappråd, inkom den 4 juli 2011,
Dnr 1.1.3-033/2011
Remiss från kommunstyrelsen gällande Stockholms miljöprogram 20122015, inkom den 8 juli 2011, Dnr1.6-342/2011
Remiss från kommunstyrelsen gällande Program för kvalitetsutveckling i
Stockholms stad, inkom den 15 augusti 2011, Dnr 1.6-411/2011
Inbjudan till plansamråd från stadsbyggnadsnämnden gällande;
- samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart
Stockholm tunnel i Vinsta i stadsdelarna Grimsta, Hässelbygård och Vinsta,
S-TDp 2010-00870-54, inkom den 11 augusti 2011, Dnr 1.6 2011/405
-samråd om förslag till tillägg till stads- och detaljplaner för Förbifart
Stockholm tunnel Kälvesta i stadsdelarna Vinsta och Kälvesta,S-Dp 201000866-54, inkom den 11 augusti 2011, Dnr 1.6 2011/206
-samråd om förslag till detaljplan för förbifart Stockholms Vinstamotet i
stadsdelarna Vinsta och Vällingby, S-Dp 2009-18963-54, inkom den 11
augusti 2011, Dnr 1.6 2011/407

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet och därefter
kan de beställas från nämndsekretariatet.
Stockholm 19 augusti 2011

Eva Olofsson
Nämndsekreterare
Tele
08 508 268 48
e-post eva.e.olofsson@stockholm.se
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